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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 03/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 43/2018 

AGRICULTURA FAMILIAR 
 
NOME DA EMPRESA: _____________________________________________________________________________ 
CNPJ N°: __________________________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________ 
CIDADE: __________________________________________________________________________________________  
ESTADO: __________________________________________________________________________________________ 
E-MAIL: ___________________________________________________________________________________________ 
TELEFONE: _______________________________________________________________________________________ 
FAX: ______________________________________________________________________________________________ 
COMO SOUBE DA PRESENTE LICITAÇÃO? _______________________________________________________ 
 
Obtivemos através do endereço eletrônico www.aguasdaprata.sp.com.br, cópia do instrumento convocatório da licitação 
supramencionada. 
 
Local:_____________,_______de______________ de 2018. 
 
 
Nome: _______________________________________ 
              Assinatura 
 
 
Senhor licitante,  
Visando comunicação futura entre a Divisão Geral de Compras – Setor de Licitações e o licitante, solicito de Vossa Senhoria 
preencher o recibo de retirada do edital e o remeter digitalizado, por meio do e-mail: licitacoes.aguasdaprata@gmail.com 
ou fone/fax: (0xx19) 3642-1021 ramal 235. 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, esclarecimentos e questionamentos.  
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EDITAL RETIFICADO 2 

                     Chamamento Público para Agricultura Familiar 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº  03/2018 
PROCESSO Nº 43/2018 
NOVA DATA DA REALIZAÇÃO: 31 DE JULHO 2018 (podendo a sessão ser estendida para 
os dias 01 E 02 DE AGOSTO) 
HORÁRIO: 09:00 horas.  
LOCAL: Paço Municipal, sito na Av. Washington Luiz, 485 – Centro - Águas da Prata/SP 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
na Av. Washington Luiz, 485 – Centro - Águas da Prata/SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
44.831.733/0001-43, através do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Carlos Henrique Fortes 
Dezena, no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no art. 14 da Lei 11.947/2009 e 
nas Resoluções FNDE 04/2015 e 026/2013, através da Secretaria Municipal de Educação, vem realizar 
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios e Hortifruti da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar/PNAE, durante o período de 01/08/2018 a 30/06/2019. Os interessados (Grupos Formais, 
Informais ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto 
de Venda no dia 31/07/2018 às 09h00 na sede da Prefeitura Municipal de Águas da Prata, Av. 
Washington Luiz, 485 – Sala de Licitações.  
 
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento convocatório e 
seus anexos, que dele fazem parte integrante. 
 
Não serão aceitos envelopes de Projeto de Venda após o dia 31/07/2018,  porém a sessão, se necessário for, 
poderá ser estendida para os dias 01 e 02/08/2018, para análise e julgamento da documentação e classificação 
dos interessados. 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1  O presente Edital de Chamada Pública tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, conforme especificações dos gêneros Alimentícios/hortifrutigranjeiros 
baixo: 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNIDADE QUANTIDADE 

PREÇO ESTIMADO 
PARA AQUISIÇÃO 

R$ UNIT R$ TOTAL 

01 ABACATE FORTUNA – de 1ª qualidade, tamanho médio, sem 
ferimentos ou defeitos, em grau médio de amadurecimento, sem 
danos físicos e mecânicos, isenta de partes pútridas. Embalagem: em 
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada KG 32 

 
 

7,30 
 

 
 

233,49 
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02 ABOBRINHA, tipo italiana, Qualidade Exigida: 1ª, Tamanho e 
Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no decorrer da 
semana no máximo 5 (cinco) antes do vencimento, Características: 
Produto selecionado com polpa firme e intacta, sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte KG 80 

 
 
 
 

4,46 

 
 
 
 

357,07 

03 ACELGA tipo 8. Limpa, fresca, de primeira, tamanho médio de 
aproximadamente 1 kg e coloração uniforme. Sem excesso de folhas 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material 
terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e 
larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte.  MAÇO 160 

 
 
 
 

5,46 
 

 
 
 
 

874,13 

04 ALFACE, tipo CRESPA, Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo 
Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 (cinco) 
antes do vencimento, Características: folhas firmes sem áreas 
escuras, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência ou qualidade. Acondicionada em sacos plásticos limpos, 

transparentes e resistentes UNID 600 

 
 
 
 

3,96 

 
 
 
 

2.378,00 

05 ALFACE, tipo AMERICANA, Tamanho e Coloração: Uniformes, 
Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 
(cinco) antes do vencimento, Características: folhas firmes sem áreas 
escuras, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência ou qualidade. Acondicionada em sacos plásticos limpos, 

transparentes e resistentes UNID 200 

 
 
 
 

3,96 

 
 
 
 

792,67 

06 ABÓBORA MADURA de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e de umidade 
externa anormal.  Sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte KG 60 

 
 

3,30 

 
 

197,80 

07 AGRIÃO de 1ª qualidade, tenro e fresco, isento de material terroso, 
com coloração uniforme e sem manchas, livre de enfermidades. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada MAÇO 60 

 
 

4,38 

 
 

262,80 
 

08 BERINJELA de 1ª qualidade, sãs, sem rupturas, com coloração 
uniforme e sem manchas, livre de enfermidades, não deve estar 
danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, KG 40 

 
 
 

3,55 

 
 
 

141,87 

09 BATATA ESCOVADA. Tubérculo de qualidade e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 
da variedade, beneficiada e classificada com uniformidade no 
tamanho e cor, ser de colheita recente, isentas de rachaduras, 
perfurações, cortes ou lesões mecânicas ou provocadas por pragas ou 
doenças. Ausência de cor esverdeada, sem brotos KG 2000 

 
4,56 

 
9.126,67 

10 BETERRABA, Qualidade exigida; sem folhas, classificação extra, 
Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no 
decorrer da semana no máximo 5 (cinco) antes do vencimento, 
Características: Produto selecionado consistente ao toque e isento de 
partes amassadas ou batidas. Acondicionada em sacos plásticos limpos, 

transparentes e resistentes KG 128 

 
 
 
 

3,48 

 
 
 
 

445,44 

11 BRÓCOLIS, tipo Japonês, in natura. Qualidade Exigida: 1ª Tamanho 
e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no decorrer 
da semana no máximo 5 (cinco) antes do vencimento, Características: 
sem áreas amareladas, sem as folhas, sem sujidades ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade. Acondicionado 

em sacos plásticos limpos, transparentes e resistentes KG 100 

 
 
 
 

15,30 

 
 
 
 

1.530,00 

12 BATATA DOCE -lavada, de 1ª qualidade, de casca branca, sem lesões 
de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes 
na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com KG 120 

  
487,60 
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tamanho uniforme, devendo ser graúdas. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, transparentes e limpos, conforme quantidade 
solicitada. 

13 COUVE FLOR tipo 08, nova, sem as folhas , de 1ª qualidade, firme e 
intacta, isenta de material terroso, com coloração uniforme, sem 
manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. 
Suficientemente desenvolvida, em perfeito estado de conservação e 
maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. KG 120 

 
 
 
 

14,97 

1.796,00 

14 CEBOLA de 1ª qualidade– tamanho médio, nova, com casca, 
compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou 
mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada KG 480 

 
 
 

4,28 

 
 

2054,40 

15 CENOURA, in natura, Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo 
Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 dias antes 
do vencimento, Características: Produto selecionado consistente ao 
toque e isento de partes amassadas ou batidas. KG 

 
280 

 
 

3,96 

 
 

1.109,73 

16 CHEIRO VERDE – de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não 
poderão estar murchos, maços de 400g cada. Acondicionado em sacos 

plásticos limpos, transparentes e resistentes 
MAÇO 

 
600 

 
 

3,91 

 
2.348,00 

17 CHUCHU, classificação: extra.  Tamanho e Coloração: Uniformes, 
Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 
dias antes do vencimento, Características: Produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. 
Acondicionada em sacos plásticos limpos, transparentes e resistentes KG 

 
200 

 
 
 

3,86 

 
 

772,67 

18 COUVE MANTEIGA - Produto in natura (processada e picada), 
embalada em saco plástico esterilizado em atmosfera modificada, 
pesando aproximadamente 0,3 kg, cheiro e sabor próprios, firme e 
intacta, livres de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, e suas 
condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS 06/99, de 
10/03/99.  PCT 

 
60 

 
 
 
 

3,95 

 
 
 
 

236,80 

19 CHICÓRIA de 1ª qualidade devendo ser bem desenvolvida, firme e 
intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa 
anormal. Sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em sacos plásticos 

limpos, transparentes e resistentes UNID 160 

 
 
 

3,78 

 
 
 

604,80 

20 LIMÃO TAITI. de primeira, fresco, livre, sujidades, parasitas e larvas. 
Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvido e 
maduro. Com polpa firme e intacta.  
 KG 40 

 
 

6,30 

 
 

251,87 

21 MANDIOCA DESCASCADA E CONGELADA Qualidade exigida: 
graúda, raízes grandes, sabor e cor próprios da espécie, uniformes, 
inteiras, sem casca, não fibrosa, livre de corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Ausência de bolor/mofo. Embalagem a vácuo. 
Pacotes de 01 quilo. A empresa deverá possuir Alvará Sanitário do 
produtor/fabricante. KG 160 

 
 
 
 

5,30 

 
 
 

317,80 

22 MORANGOS: Caixas com 4 embalagens transparentes, em estado 
maduro e firmes. Produto in natura de primeira, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e maduro, com 
polpa firme e intacta  
 CX 40 

 
 
 

19,96 

 
 

798,53 

23 MEXERICA, tipo Pokan, Qualidade exigida: cor alaranjada quando 
madura, arredondada, pesada, de cor brilhante e intensa, cheiro e 
sabor próprio, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. 
Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 
(cinco) dias antes do vencimento KG 920 

 
 
 
 

6,30 

 
 
 

5.792,93 
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24 OVOS tipo A grande de galinha, manipulado em condições higiênicas 
e provenientes de animais sadios, isentos de sujidades, trincos e 
quebraduras na casca, de produção recente embalados em cartelas 
de 30 unidades, protegidos por filme de pvc, devidamente 
destacando o nome do produtor, carimbo do SIF, data do embalagem 
e validade, assim como as condições de armazenamento. Produto 
deverá ter no máximo 7 dias de embalado. CARTELAS 280 

 
 
 
 

18,30 

 
 
 
 

5.123,07 

25 
PEPINO: tipo comum, classificação extra A, Tamanho e Coloração: 
Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no 
máximo 5 (cinco) antes do vencimento, Características: Produto 
selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas e 
pútridas.  KG 200 

 
 
 

3,98 

 
 

796,00 

26 QUIABO de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
livre de material terroso e umidade externa anormal. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de transporte (rachaduras e cortes). 
Acondicionado em sacos plásticos limpos, transparentes e resistentes KG 40 

 
 

6,96 

 
 

278,53 

27 PIMENTÃO VERDE – de 1ª qualidade tamanho e coloração 
uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes. De colheita recente, acondicionado em sacos plásticos limpos, 

transparentes e resistentes KG 
 

120 

 
 

4,96 

 
 

595,60 

28 REPOLHO – verde, novo, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem rupturas, 
com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento 
de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica.  Suficientemente desenvolvido, em 
perfeito estado de conservação e maturação. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada KG 

 
160 

 
 
 
 
 

3,22 

 
 
 

514,67 

29 TOMATE, tipo salada, classificação extra A, Tamanho e Coloração: 
Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento, Características: Produto 
selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou 
batidas. Isento de manchas, injúrias, bolores, sujidades, sua aparência 
e qualidade. KG 1680 

 
 
 
 

6,13 

 
 
 

10.298,40 

30 Suco de laranja integral pasteurizado, sem adição de 
açúcar, refrigerado, embalagem fracionada em sachês de 
polietileno atóxico de 200ml pronto para o consumo, 
contendo data de fabricação dentro da legislação vigente 
para alimentos. 

Embalagem 
200ml 16.000 

 
 
 
 

4,20 

 
 
 
 

67.200,00 

31 POLPA DE FRUTA - sabor goiaba, de primeira qualidade, 

embalagem individual de 1000 g, em saco plástico transparente e 

resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e 

prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou ministério 

da saúde. Apresentar amostra do produto KG 200 

 
 
 

17,93 

 
 

3.586,67 

32 POLPA DE MARACUJÁ, de boa qualidade, 100% natural da fruta 

concentrada, sem sementes, embalagem de 1 kg, contendo na 

embalagem a identificação do poduto, peso, prazo de validade (mínimo 

de 12 meses) a contar da data de entrega e atendimento a legislação 

vigente. KG 500 

 
 
 

16,25 

 
 
 

8.125,00 

33 IOGURTE - liquido com polpa de frutas, sabor morango; simples, 

elaborado a partir de leite reconstituído, polpa de frutas, açúcar, 

fermentos lácteos, contem vitaminas, conservante, aromatizante, 

espessante, conservado entre 1 a 10º C , validade mínima de 30 dias a 

contar da data da entrega, acondicionado em garrafa plástica lacrada 

contendo 140 ml, embalado em embalagem apropriada e suas condições 

deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ Ministério 

da Saúde.  Apresentar amostra do produto. As entregas deverão 

ocorrer duas vezes na semana UN 30.000 

 
 
 
 
 
 
 

3,11 

 
 
 
 
 
 

93.200,00 
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*Preço de aquisição é o preço MÁXIMO a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução FNDE 
04/2015) 
 
 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 Poderão participar do certame interessados comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto 
deste Chamamento, nos termos da Lei 11.947 de 16 de junho de 2009, que satisfaçam as condições 
exigidas no presente edital e seus anexos, parte integrante deste edital. 

 
2.2  Os interessados em adquirir cópia do edital e seus anexos deverão retirá-los junto ao setor de 

Licitações, à Av. Washington Luiz, 485 – Centro de Águas da Prata, no horário das 09:00 às 16:00 
horas (Brasília), mediante o pagamento da taxa de emolumentos de R$ 0,20 (vinte centavos) por 
folha, referente ao custo reprográfico, que deverá ser efetuada através de guia própria emitida pelo 
Setor de Licitações e recolhido na Tesouraria da Prefeitura Águas da Prata ou poderá ser retirado na 
íntegra, no endereço eletrônico http://www.aguasdaprata.sp.gov.br/ , COMPRAS E LICITAÇÔES 
sem qualquer custo para o interessado, neste último caso deverá preencher o recibo constante no 
edital, assinar e encaminhar  via e-mail, para licitacoes.aguasdaprata@gmail.com 

 

2.2.1.   Quaisquer esclarecimentos a respeito deste edital poderão ser obtidos no Setor de Licitação, na 
Prefeitura Municipal de Águas da Prata, no horário acima descrito ou pelo telefone (19) 3642-1021 
ramal 235, ou ainda via e-mail, licitacoes.aguasdaprata@gmail.com 
2.2.2. Os pedidos de esclarecimentos solicitados por escrito serão respondidos e disponibilizados no site 
eletrônico http://www.aguasdaprata.sp.gov.br/ , COMPRAS E LICITAÇÔES  
 
2.3  A documentação exigida para projeto de venda e habilitação deverá ser apresentada no mesmo 

ato, até a data, hora e local designados neste edital, em envelopes opacos, lacrados, 
preferencialmente timbrados ou com o carimbo do CNPJ (Grupo Formal) ou CPF (Grupo Informal) e 
com os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA 
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 03/2018 
ENVELOPE “I” – HABILITAÇÃO 
(razão social do proponente – CNPJ ou CPF– endereço) 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA 
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 03/2018 
ENVELOPE “II” – PROPOSTA DE PREÇOS 
(razão social do proponente – CNPJ ou CPF– endereço) 

 

2.4  A abertura dos envelopes contendo a documentação relativa a habilitação será realizada em sessão 
pública, na sala de reuniões do Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Águas da Prata Av. 
Washington Luiz, 485 Centro, às 09:00 horas do dia 31/07/2018 ( a sessão para análise dos 

mailto:licitacoes.aguasdaprata@gmail.com
mailto:licitacoes.aguasdaprata@gmail.com
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documentos e julgamento poderá ser prorrogada também para os dias 01 e 02 de AGOSTOo 2018 
sempre iniciando no mesmo horário(9h00). 

2.5  A abertura dos envelopes contendo projeto de venda dos proponentes considerados habilitados, 
será efetuada após análise da documentação de habilitação e a lista dos inscritos para fornecimento  
será devidamente publicada pela Comissão de Licitação a qual abrirá prazo para recurso. 
2.6   Os interessados poderão fazer-se representar por procurador ou pessoa devidamente credenciada, 
nos termos a seguir: 
 
a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, ou empresário 
individual, cópia autenticada do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (desde o 
contrato originário e posteriores alterações ou do contrato consolidado e posteriores alterações), 
devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou o Ato 
constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no qual estejam expressos seus 
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
b) tratando-se de procurador, procuração por instrumento público ou particular, com firma 
reconhecida, da qual constem poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente 
documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga. 
c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo 
documento oficial que contenha foto; 
2.7. Da reunião, ou das reuniões realizadas para abertura dos envelopes, bem como daquelas realizadas 
em sessões reservadas da Comissão, serão lavradas atas circunstanciadas. 
 
 

3. DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE “I”) 
 
3.1. Os fornecedores da Agricultura Familiar poderão comercializar sua produção agrícola na forma de 
Fornecedores Individuais, Grupos Informais e Grupos Formais, de acordo com o Art. 27 da Resolução 
FNDE nº 04/2015. 
 

3.2. É condição básica para a fase de habilitação, que os documentos poderão ser apresentados no 
original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia  
simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticada pela Equipe da Comissão de 
Licitação. 
 
3.3. Documentos Relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 
 
3.3.1 – GRUPO FORMAL: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade 
em se tratando de pessoa física não empresária). 
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 
tratando-se de sociedade empresária. 
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade 
empresária. 
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de 
sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício. 
e) Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – ou extrato da DAP Jurídica para associações e 
cooperativas, emitido nos últimos 60 dias. 
f) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos 
associados/cooperados. 
 
3.3.1.1 Os documentos descritos nas alíneas “a”, “b” e “d” deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva e posteriores alterações, conforme legislação em vigor. 
 
3.3.2 – GRUPO INFORMAL: 

a) Cópia do Registro Geral (RG) de cada participante do grupo; 
b) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP física, de cada Agricultor Familiar participante 
emitido nos últimos 60 dias; 
c) Declaração de que os gêneros alimentícios a serem entregues são produzidos pelos agricultores 
familiares relacionados no projeto de venda. 
 
 
3.4. Documentos Relativos à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, conforme o caso: 
 
3.4.1 - GRUPO FORMAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da sede do licitante, ou 
outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões: 
b.1) Certidão de Regularidade de ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços), expedida pelo órgão competente ou declaração de isenção ou 
de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e prova de regularidade perante o Sistema de 
Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou 
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais (inclusive as 
contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal. 
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da 
apresentação do CRF (Certificado de Regularidade do FGTS). 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
da seguinte certidão: 
e.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. 
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3.4.2 – GRUPO INFORMAL: 

a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), de cada participante do grupo. 
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
da seguinte certidão, de cada participante do grupo. 
b.1) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com 
Efeitos de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, de cada participante do grupo. 
 
3.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou cópia autenticada por Tabelião 
de Notas ou pela Comissão de Licitação da Municipalidade. 
 
3.6. Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. 
 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 
 

4.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão. 
4.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
4.3. Não será aceita documentação remetida via fac-símile. 
4.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente entregues de 
habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Chamamento, até a decisão 
sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos, exceto quanto as declarações 
constantes dos anexos do edital que poderão ser firmadas na sessão. 
Quando o interessado apresentar certidão extraída por meio da internet, que não seja original, a 
Comissão de Licitação diligenciará efetuando consulta direta nos sites dos órgãos expedidores na 
Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico. 
4.4.1. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do 
interessado. 
4.5. A verificação será certificada pela Comissão de Licitações, anexando aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
4.6. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 
alcançados pela verificação, o interessado será inabilitado. 
 

 
5. DO PROJETO DE VENDA (ENVELOPE “II”) 
 

5.1. O interessado deverá entregar o projeto de venda no envelope “II”, sem emendas ou rasuras, 
preferencialmente apresentadas datilografada ou impressa por processo eletrônico, contendo, 
obrigatoriamente os itens abaixo relacionados, preferencialmente conforme modelo de projeto de 
venda – Anexo VI: 
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a) nome, endereço, CNPJ (Grupo Formal) ou CPF (Grupo Informal), Nº da DAP; 
b) número do Procedimento; 
c) descrição do objeto do presente edital, em conformidade com as especificações constantes do Anexo 
I deste Edital. 
d) preço unitário e total, em algarismo, em moeda corrente nacional, limitando-se a 02 (duas) casas 
decimais, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, fretes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto do presente edital; 
e) prazo de validade do projeto de vendas de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua apresentação; 
f) Declaração impressa no projeto ou anexada ao mesmo, de que o preço apresentado contempla todos 
os custos diretos e indiretos referentes ao objeto; 
g) Declaração impressa no projeto ou anexada ao mesmo de que o produto ofertado atende todas as 
especificações exigidas no Anexo I; 
h) Prazo de entrega de todos os produtos não poderá ser superior a 05 (CINCO) dias úteis contados da 
data de recebimento pela empresa adjudicatária da Requisição de Compra, sendo que o transporte do 
produto deverá ser efetuado em conformidade com a Resolução RDC nº 216,  15/09/2004 – ANVISA. 
i) Na ausência ou desconformidade de qualquer desses documentos constatada na abertura dos 
envelopes poderá ser concedido abertura de prazo para sua regularização de até 2 (dois) dias, conforme 
análise da Comissão Julgadora. 
 
5.2. O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico 
financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
6. DO JULGAMENTO DOS PROJETOS DE VENDA  
 

6.1 Aberto os projetos de venda, a Comissão procederá com a seleção dos habilitados dividindo em 
grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural, grupo de projetos do 
estado e grupo de projetos do país, observando a ordem de prioridade de acordo com o Art. 25 da 
Resolução 04/2015, conforme segue: 
 
I) o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos. 

II) o grupo de projetos de fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do estado e do País. 

III) o grupo de projetos do estado terá prioridade sobre o do País. 

 

6.2. Em cada grupo de projetos, será observada a seguinte ordem de prioridade para seleção: 

I) os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 
quilombolas, não havendo prioridade entre estes; 
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II) os fornecedores de gêneros alimentícios certificados como orgânicos ou agroecológicos, segundo 
a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003; 

III) os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP 
Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao 
PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre os Fornecedores Individuais (detentores de 
DAP Física); 

Caso não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de projetos de 
fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo 
com os critérios de seleção e priorização acima descritos 

Serão considerados Grupos Formais e Grupos Informais de assentamentos da reforma agrária, 
comunidades quilombolas e/ou indígenas aqueles em que a composição seja de, no mínimo, 50% 1 
(cinquenta por cento mais um) dos associados/cooperados das organizações produtivas, no caso do 
grupo formal, e 50% 1 (cinquenta por cento mais um) dos fornecedores agricultores familiares, no caso 
de grupo informal, conforme identificação na(s) DAP(s). 

No caso de empate entre Grupos Formais de assentamentos da reforma agrária, comunidades 
quilombolas e/ou indígenas, em referência ao disposto no §2º inciso I do Art 25 da Resolução 04/2015, 
terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de assentados da reforma agrária, 
quilombolas ou indígenas no seu quadro de associados/cooperados. Para empate entre Grupos 
Informais, terão prioridade os grupos com maior porcentagem de fornecedores assentados da reforma 
agrária, quilombolas ou indígenas, conforme identificação na(s) DAP(s). 

No caso de empate entre Grupos Formais, em referência ao disposto no §2º inciso III do Art 25 da 
Resolução 04/2015, terão prioridade organizações produtivas com maior porcentagem de agricultores 
familiares e/ou empreendedores familiares rurais no seu quadro de associados/ cooperados, conforme 
DAP Jurídica. 

Em caso de persistência de empate, será realizado sorteio ou, em havendo consenso entre as partes, 
poderá optar-se pela divisão no fornecimento dos produtos a serem adquiridos entre as organizações 
finalistas. 

6.3. Quando houver discrepância na totalização dos valores apresentados na proposta, o Presidente 
da Comissão procederá à correção dos valores totais, mediante a elaboração de Planilha de 
Conferência, sempre prevalecendo os valores unitários propostos e as quantidades definidas no edital, 
nos seguintes casos: 
 
a) quando os valores totais propostos apresentarem erros de multiplicação entre a quantidade 
constante na proposta e o valor unitário proposto; 
b) quando os valores totais propostos apresentarem erros em virtude da quantidade constante na 
proposta apresentada for divergente da quantidade definida no edital; 
 

6.4. Será de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração na proposta original, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto, ressalvadas 
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apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela 
Comissão de Licitação. 
 

6.5. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio proponente  ou 
no projeto de venda poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos 
envelopes “I” e “II” com poderes para esse fim. 
 

6.6. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e 
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Presidente e Comissão de Licitações, e 
facultativamente assinada pelo(s) interessado (s), que poderão deixar de assinar a ata, desde que 
firmem declaração de desistência de tal ato, assim como, do direito de recorrer. 
 

6.7. Não serão recebidas documentações e proposta fora do prazo estabelecido neste Edital. 
 

6.8 Os produtos da Agricultura Familiar e dos Empreendedores Familiares Rurais a serem fornecidos 
para Alimentação Escolar serão gêneros alimentícios, priorizando, sempre que possível, os alimentos 
orgânicos e/ou agroecológicos. 
 

7. DAS AMOSTRAS DOS PRODUTOS 
 
O(s) fornecedor(es) classificado(s) em primeiro lugar deverão entregar amostra do produto na divisão 
de merenda escolar – EMEB – Escola Professora Aurea Soares, Av. Doutor Armando Salles de Oliveira, 
1080 -  centro de Águas da Prata/SP.   

 
8. DA DESCLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS 
 

8.1. Serão desclassificadas os projetos que não atenderem às exigências do presente Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, 
ou que apresentem preço baseado exclusivamente em projetos dos demais interessados. 
8.2. A análise pela Comissão de Licitação visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 
e seus anexos, sendo desclassificados os projetos: 
a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste edital; 
b) Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste edital. 
c) apresentarem preços unitários superiores aos determinados no Anexo I, nos termos do Artigo 48, 
Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto; 
d) não atenderem às exigências contidas no edital deste Chamamento. 
8.3. Quando todos os projetos forem desclassificados, a Comissão de Licitação dará por encerrado o 
certame, lavrando-se ata a respeito. 
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9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos projetos, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente procedimento, 
protocolizando o pedido na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de ÁGUAS DA PRATA, das 09:00 
às 16:00(Brasília). 
9.1.1. Não admite-se impugnação por intermédio de “fac-símile” ou e-mail. 
9.2. Caberá a Comissão decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da data e horário 
do Protocolo. 
9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova 
data para a realização do certame. 
9.4. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o interessado de participar deste chamamento, 
caso a decisão sobre a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura 
dos envelopes proposta e documentação. 
9.5. A entrega do projeto, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este edital, implicará na 
plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 

10. DOS RECURSOS 
 

9.1. Das decisões proferidas pela Comissão, decorrentes do presente, caberão os recursos previstos no 
art. 109, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
9.2. Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido o tempo hábil para interposição de 
recursos, ou tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento daqueles interpostos, será 
encaminhado ao Prefeito Municipal para a competente deliberação. 
 

11. REGIME DE EXECUÇÃO: 
 

10.1. A contratada deverá entregar os alimentos obedecendo ao disposto na Lei 11.947/2009, 
Resoluções CD/FNDE nº 026/2013, com a respectiva nota fiscal dos produtos entregues, sob pena de 
não recebimento dos mesmos. 
 

12. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 

12.1. A Prefeitura Municipal de Águas da Prata/SP  efetuará o pagamento até 30 (trinta) dias após a 
entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) respectiva(s) Nota(s)Fiscal(is), mediante depósito em conta 
corrente jurídica ou física, em nome da(o) contratada(o), conforme o caso, observando-se o disposto 
no artigo 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93. É vedado a antecipação de pagamento para cada 
faturamento. 
12.2. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
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reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Águas 
da Prata/SP   
12.3- Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências ou 
irregularidades quanto aos produtos, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento. 
12.4 - A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada 
por esta prefeitura. 
12.5- Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a 
empresa contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para 
substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta. 
 

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

13.1. Publicada a homologação do processo, o proponente vencedor deverá assinar o contrato no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de publicação, podendo ser prorrogado em caso de 
situação justificável e aceita pela Administração. A(s) proponente(s) vencedora(s) deverá(ão) 
comparecer no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Águas da Prata/SP para realizar a 
assinatura do referido contrato, não sendo permitido o envio por qualquer meio de correspondência. 
Desta forma, a(s) proponente(s) fica(m) ciente(s) quanto à condição pré-estabelecida neste Edital 
13.2. Para a assinatura do contrato o proponente vencedor deverá atender o requisito de habilitação 
do presente Edital. 
13.3. Para a assinatura do contrato, o(s) proponente(s) vencedor(es) deverá(ão) apresentar o ALVARÁ 
DE FUNCIONAMENTO, expedida pela Vigilância Sanitária Municipal. 
13.4. O Contrato terá a vigência até 30/06/2019. 
 

14. DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES: 
 

14.1. Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindi-
lo independentes de interpelação judicial ou extrajudicial: 
 
- sem justificativa plausível, a juízo da CONTRATADA, deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto 
deste contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos; 
- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas; 
- não obedecer às especificações da CONTRATANTE; 
- transferir no todo ou em parte o presente contrato; 
- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte 
da CONTRATADA. 
14.2. No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade 
do contrato durante o período de 10 (dez) dias. 
14.3. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer 
momento, bastando para tanto simples comunicação por escrito. 
14.4. O proponente, que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita às 
seguintes penalidades: 
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a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% ao dia no atraso injustificado na execução do contrato, inexecução parcial ou total da 
compra; 
b) Suspensão do direito de contratar junto a Prefeitura Municipal; 
c) Declaração de inidoneidade. 
14.5. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de 
outras medidas cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após 
o recebimento da notificação. 
14.6. Prefeitura Municipal de Águas da Prata/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que 
for devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE respondendo a CONTRATADA pela sua diferença, a qual 
deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando 
ocorrer. 
14.7. As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, 
suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE 
ou da propositura de declaração de inidoneidade. 
14.8. É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos 
causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização. 
 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

15.1 A despesa estimada de R$ 222.629,00 (Duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais), 
para a contratação da presente licitação, será suportada pelo financeiro da Prefeitura Municipal de 
Águas da Prata/SP, através de recursos que correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) do exercício 2018/2019: Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar - Func. 
Prog.:02.03.03-123062006-3390.30.00 
 
15.2 Esta Prefeitura se propõe a pagar até os preços máximos unitários determinados no Anexo I. 
 

16. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

16.1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das 
necessidades da municipalidade. 
16.2. O fornecimento do objeto será realizado de forma parcelada, nos locais descritos no anexo I (lista 
das escolas e creche) em seus anexos e no projeto apresentado, prevalecendo, no caso de divergência, 
as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) 
necessidade(s) dos respectivos setores, para o período que corresponde até 30/06/2019. 
16.3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (CINCO) 
dias úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA. 
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16.4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto 
licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a 
entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura. 
16.5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis, poderá: 
a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo Anexo 
I), determinando sua substituição; 
b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 
16.6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do 
recebimento pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1. A Comissão de Licitação prestará aos interessados, quaisquer esclarecimentos relativos ao 
presente edital, na Prefeitura Municipal de Águas da Prata/SP,  à Av. Washington Luiz, 485 - centro, Fone 
(19) 3642-1021 ramal 235 das 9h00 às 16h00 (Brasília). 
17.2. Para definição dos preços de referência deverá observar o artigo 29 da Resolução nº 26, de 17 de 
junho de 2013, do FNDE; 
17.3. Na análise das propostas e na aquisição dos alimentos, deverão ter prioridade os projetos dos 
grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 25, da Resolução 04/2015 do FNDE; 
17.4. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento; 
17.5 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a 
alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por DAP por 
ano civil e obedecerá as seguintes regras: 
I - Para a comercialização com fornecedores individuais e grupos informais, os contratos individuais 
firmados deverão respeitar o valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais), por DAP/Ano/E.Ex. 

II - Para a comercialização com grupos formais o montante máximo a ser contratado será o resultado 

do número de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de 
comercialização, utilizando a seguinte fórmula: 

Valor máximo a ser contratado = nº de agricultores familiares inscritos na DAP jurídica x R$ 

20.000,00. 

17.6. A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um Contrato de Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar que estabelecerá com clareza e 
precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta a que 
se vinculam, bem como do Capítulo III - Dos Contratos, da Lei 8.666/1993. 

17.7. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitações com base na 
legislação vigente. 
17.8. As normas que disciplinam este edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade 
e a segurança da contratação. 

javascript:LinkTexto('LEI','00008666','000','1993','NI','','','')
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17.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º da Lei nº. 
8.666/93, estão impedidos de participar deste Chamamento, por determinação do artigo 9º, inciso III, 
da Lei nº. 8.666/93. 

 
18. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO CHAMAMENTO 
18.1. A critério da Prefeitura Municipal de Águas da Prata, este Chamamento poderá: 
a) ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante justificativa 
escrita e devidamente fundamentada; ou  
b) ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou  
c) ter sua data de abertura dos envelopes documentação e projetos transferida, por conveniência 
exclusiva da Prefeitura Municipal de Águas da Prata. 
18.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste chamamento: 
a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n° 8.666/93; 
b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

19. DO FORO 
18.1. Fica eleito o foro da Comarca de São João da Boa Vista, como o único capaz de conhecer dirimir as 
dúvidas e litígios oriundos do presente instrumento e seu objeto. 
 

20. ANEXOS DO EDITAL 
20.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos: 
I – Memorial descritivo/Objeto do edital; 
II – Declaração de Pleno Atendimento 
III – Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho; 
IV - Declaração de Inexistência de Impedimento Legal 
V  -  Credenciamento;  
VI e VI (A) -   Modelo de Projeto   
VII – Minuta do Contrato 
 
Águas da Prata,  28  de junho de  2018. 
 
 
 

      ______________________________ 
Carlos Henrique Fortes Dezena 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
(Memorial descritivo/Objeto) 

Processo: Edital de Chamamento n° 03/2018 
 

 

Objeto: aquisição de gêneros alimentícios e Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o fornecimento de suco de laranja integral pasteurizado, sem adição 
de açúcar, refrigerado, embalagem fracionada em sachês de polietileno atóxico de 200ml pronto para o 
consumo, contendo data de fabricação dentro da legislação vigente para alimentos, para atender a 
Merenda Escolar e Creche Municipal, com entrega parcelada, pelo período que compreende até 
30/06/2019, conforme segue: 
 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS UNIDADE QUANTIDADE 

PREÇO ESTIMADO 
PARA AQUISIÇÃO 

R$ UNIT R$ TOTAL 

01 
ABACATE FORTUNA – de 1ª qualidade, tamanho médio, sem 
ferimentos ou defeitos, em grau médio de amadurecimento, sem 
danos físicos e mecânicos, isenta de partes pútridas. Embalagem: em 
sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada KG 32 

 
 

7,30 
 
 

 
 

233,49 

02 ABOBRINHA, tipo italiana, Qualidade Exigida: 1ª, Tamanho e 
Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no decorrer da 
semana no máximo 5 (cinco) antes do vencimento, Características: 
Produto selecionado com polpa firme e intacta, sem danos físicos 
oriundos do manuseio e transporte KG 80 

 
 
 
 

4,46 

 
 
 
 

357,07 

03 ACELGA tipo 8. Limpa, fresca, de primeira, tamanho médio de 
aproximadamente 1 kg e coloração uniforme. Sem excesso de folhas 
devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta. Isenta de material 
terroso e umidade externa anormal, livre de sujidades, parasitas e 
larvas. Sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte.  MAÇO 160 

 
 
 
 

5,46 
 

 
 
 
 

874,13 

04 ALFACE, tipo CRESPA, Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo 
Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 (cinco) 
antes do vencimento, Características: folhas firmes sem áreas 
escuras, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência ou qualidade. Acondicionada em sacos plásticos limpos, 

transparentes e resistentes UNID 600 

 
 
 
 

3,96 

 
 
 
 

2.378,00 

05 ALFACE, tipo AMERICANA, Tamanho e Coloração: Uniformes, 
Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 
(cinco) antes do vencimento, Características: folhas firmes sem áreas 
escuras, sem sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua 
aparência ou qualidade. Acondicionada em sacos plásticos limpos, 

transparentes e resistentes UNID 200 

 
 
 
 

3,96 

 
 
 
 

792,67 

06 ABÓBORA MADURA de primeira qualidade, tamanho e coloração 
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e de umidade 
externa anormal.  Sem danos físicos e mecânicos oriundos de 
manuseio e transporte KG 60 

 
 

3,30 

 
 

197,80 

07 AGRIÃO de 1ª qualidade, tenro e fresco, isento de material terroso, 
com coloração uniforme e sem manchas, livre de enfermidades. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada MAÇO 60 

 
 

4,38 

 
 

262,80 
 

08 BERINJELA de 1ª qualidade, sãs, sem rupturas, com coloração 
uniforme e sem manchas, livre de enfermidades, não deve estar KG 40 
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danificada por qualquer lesão de origem física ou mecânica. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada, 

 
3,55 

 
141,87 

09 BATATA ESCOVADA. Tubérculo de qualidade e sem defeitos, 
suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos 
da variedade, beneficiada e classificada com uniformidade no 
tamanho e cor, ser de colheita recente, isentas de rachaduras, 
perfurações, cortes ou lesões mecânicas ou provocadas por pragas ou 
doenças. Ausência de cor esverdeada, sem brotos KG 2000 

 
4,56 

 
9.126,67 

10 BETERRABA, Qualidade exigida; sem folhas, classificação extra, 
Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no 
decorrer da semana no máximo 5 (cinco) antes do vencimento, 
Características: Produto selecionado consistente ao toque e isento de 
partes amassadas ou batidas. Acondicionada em sacos plásticos limpos, 

transparentes e resistentes KG 128 

 
 
 
 

3,48 

 
 
 
 

445,44 

11 BRÓCOLIS, tipo Japonês, in natura. Qualidade Exigida: 1ª Tamanho 
e Coloração: Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no decorrer 
da semana no máximo 5 (cinco) antes do vencimento, Características: 
sem áreas amareladas, sem as folhas, sem sujidades ou outros 
defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade. Acondicionado 

em sacos plásticos limpos, transparentes e resistentes KG 100 

 
 
 
 

15,30 

 
 
 
 

1.530,00 

12 BATATA DOCE -lavada, de 1ª qualidade, de casca branca, sem lesões 
de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes 
na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com 
tamanho uniforme, devendo ser graúdas. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, transparentes e limpos, conforme quantidade 
solicitada. KG 120 

  
487,60 

13 COUVE FLOR tipo 08, nova, sem as folhas , de 1ª qualidade, firme e 
intacta, isenta de material terroso, com coloração uniforme, sem 
manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. 
Suficientemente desenvolvida, em perfeito estado de conservação e 
maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme 
quantidade solicitada. KG 120 

 
 
 
 

14,97 

1.796,00 

14 CEBOLA de 1ª qualidade– tamanho médio, nova, com casca, 
compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou 
mecânica, isenta de partes pútridas, livre de enfermidades. 
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade 
solicitada KG 480 

 
 
 

4,28 

 
 

2054,40 

15 CENOURA, in natura, Tamanho e Coloração: Uniformes, Consumo 
Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 dias antes 
do vencimento, Características: Produto selecionado consistente ao 
toque e isento de partes amassadas ou batidas. KG 

 
280 

 
 

3,96 

 
 

1.109,73 

16 CHEIRO VERDE – de 1ª qualidade, isento de partes pútridas, não 
poderão estar murchos, maços de 400g cada. Acondicionado em sacos 

plásticos limpos, transparentes e resistentes 
MAÇO 

 
600 

 
 

3,91 

 
2.348,00 

17 CHUCHU, classificação: extra.  Tamanho e Coloração: Uniformes, 
Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 7 
dias antes do vencimento, Características: Produto selecionado 
consistente ao toque e isento de partes amassadas ou batidas. 
Acondicionada em sacos plásticos limpos, transparentes e resistentes KG 

 
200 

 
 
 

3,86 

 
 

772,67 

18 COUVE MANTEIGA - Produto in natura (processada e picada), 
embalada em saco plástico esterilizado em atmosfera modificada, 
pesando aproximadamente 0,3 kg, cheiro e sabor próprios, firme e 
intacta, livres de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, e suas 
condições deverão estar de acordo com a Portaria CVS 06/99, de 
10/03/99.  PCT 

 
60 

 
 
 
 

3,95 

 
 
 
 

236,80 

19 CHICÓRIA de 1ª qualidade devendo ser bem desenvolvida, firme e 
intacta. Isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa UNID 160 
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anormal. Sujidades, parasitas e larvas. Sem danos físicos e mecânicos 
oriundos do manuseio e transporte. Acondicionada em sacos plásticos 

limpos, transparentes e resistentes 

 
3,78 

 
604,80 

20 LIMÃO TAITI. de primeira, fresco, livre, sujidades, parasitas e larvas. 
Tamanho e coloração uniformes devendo ser bem desenvolvido e 
maduro. Com polpa firme e intacta.  
 KG 40 

 
 

6,30 

 
 

251,87 

21 MANDIOCA DESCASCADA E CONGELADA Qualidade exigida: 
graúda, raízes grandes, sabor e cor próprios da espécie, uniformes, 
inteiras, sem casca, não fibrosa, livre de corpos estranhos aderentes 
à superfície externa. Ausência de bolor/mofo. Embalagem a vácuo. 
Pacotes de 01 quilo. A empresa deverá possuir Alvará Sanitário do 
produtor/fabricante. KG 160 

 
 
 
 

5,30 

 
 
 

317,80 

22 MORANGOS: Caixas com 4 embalagens transparentes, em estado 
maduro e firmes. Produto in natura de primeira, tamanho e 
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e maduro, com 
polpa firme e intacta  
 CX 40 

 
 
 

19,96 

 
 

798,53 

23 MEXERICA, tipo Pokan, Qualidade exigida: cor alaranjada quando 
madura, arredondada, pesada, de cor brilhante e intensa, cheiro e 
sabor próprio, sem danos físicos oriundos do manuseio e transporte. 
Consumo imediato e em escala, no decorrer da semana no máximo 5 
(cinco) dias antes do vencimento KG 920 

 
 
 
 

6,30 

 
 
 

5.792,93 

24 OVOS tipo A grande de galinha, manipulado em condições higiênicas 
e provenientes de animais sadios, isentos de sujidades, trincos e 
quebraduras na casca, de produção recente embalados em cartelas 
de 30 unidades, protegidos por filme de pvc, devidamente 
destacando o nome do produtor, carimbo do SIF, data do embalagem 
e validade, assim como as condições de armazenamento. Produto 
deverá ter no máximo 7 dias de embalado. CARTELAS 280 

 
 
 
 

18,30 

 
 
 
 

5.123,07 

25 
PEPINO: tipo comum, classificação extra A, Tamanho e Coloração: 
Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no 
máximo 5 (cinco) antes do vencimento, Características: Produto 
selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas e 
pútridas.  KG 200 

 
 
 

3,98 

 
 

796,00 

26 QUIABO de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, 
livre de material terroso e umidade externa anormal. Sem danos 
físicos e mecânicos oriundos de transporte (rachaduras e cortes). 
Acondicionado em sacos plásticos limpos, transparentes e resistentes KG 40 

 
 

6,96 

 
 

278,53 

27 PIMENTÃO VERDE – de 1ª qualidade tamanho e coloração 
uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e 
cortes. De colheita recente, acondicionado em sacos plásticos limpos, 

transparentes e resistentes KG 
 

120 

 
 

4,96 

 
 

595,60 

28 REPOLHO – verde, novo, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem rupturas, 
com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento 
de partes pútridas. Não deve estar danificado por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica.  Suficientemente desenvolvido, em 
perfeito estado de conservação e maturação. Embalagem: em sacos 
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada KG 

 
160 

 
 
 
 
 

3,22 

 
 
 

514,67 

29 TOMATE, tipo salada, classificação extra A, Tamanho e Coloração: 
Uniformes, Consumo Imediato e em escala, no decorrer da semana no 
máximo 7 dias antes do vencimento, Características: Produto 
selecionado consistente ao toque e isento de partes amassadas ou 
batidas. Isento de manchas, injúrias, bolores, sujidades, sua aparência 
e qualidade. KG 1680 

 
 
 
 

6,13 

 
 
 

10.298,40 

30 
Suco de laranja integral pasteurizado, sem adição de 
açúcar, refrigerado, embalagem fracionada em sachês de 

Embalagem 
200ml 16.000 
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polietileno atóxico de 200ml pronto para o consumo, 
contendo data de fabricação dentro da legislação vigente 
para alimentos. 

 
4,20 

 
67.200,00 

31 POLPA DE FRUTA - sabor goiaba, de primeira qualidade, 

embalagem individual de 1000 g, em saco plástico transparente e 

resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e 

prazo de validade. Registro no ministério da agricultura e/ ou ministério 

da saúde. Apresentar amostra do produto KG 200 

 
 
 

17,93 

 
 

3.586,67 

32 POLPA DE MARACUJÁ, de boa qualidade, 100% natural da fruta 

concentrada, sem sementes, embalagem de 1 kg, contendo na 

embalagem a identificação do poduto, peso, prazo de validade (mínimo 

de 12 meses) a contar da data de entrega e atendimento a legislação 

vigente. KG 500 

 
 
 

16,25 

 
 
 

8.125,00 

33 IOGURTE - liquido com polpa de frutas, sabor morango; simples, 

elaborado a partir de leite reconstituído, polpa de frutas, açúcar, 

fermentos lácteos, contem vitaminas, conservante, aromatizante, 

espessante, conservado entre 1 a 10º C , validade mínima de 30 dias a 

contar da data da entrega, acondicionado em garrafa plástica lacrada 

contendo 140 ml, embalado em embalagem apropriada e suas condições 

deverão estar de acordo com a resolução 273/05 da ANVISA/ Ministério 

da Saúde.  Apresentar amostra do produto. As entregas deverão 

ocorrer duas vezes na semana UN 30.000 

 
 
 
 
 
 
 

3,11 

 
 
 
 
 
 

93.200,00 

 
*Preço MÁXIMO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO é o preço a ser pago ao fornecedor da agricultura familiar. (Resolução 
FNDE 04/2015) 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
1. Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das necessidades da 
municipalidade. 
2. O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma parcelada, em conformidade com as especificações 
e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 
divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão ser fornecidos na medida da(s) 
necessidade(s) para o período que compreende até 30/06/2019. 
3. As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data da solicitação à CONTRATADA, sendo que o transporte dos alimentos constantes deverão ser efetuado em 
conformidade com a Resolução RDC nº 216, de 15/09/2004 - ANVISA. 
4. Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais como 
embalagens, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega deverá ocorrer sem prejuízo dos 
serviços normais desta Prefeitura. 
5. Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá: 
 
a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo (Anexo I), 
determinando sua substituição; 
b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 
 
6. As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois)dias úteis, contados do recebimento pela 
adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado. 
 
7. A ENTREGA DEVERÁ SER PARCELADA E AGENDADA,  SEMANALMENTE  OU DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE 

MERENDA ESCOLAR, NO HORÁRIO DAS 08H00 ATÉ AS 14H00.   
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TELEFONE DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR: (19) 3642-1316 ou 3642-2300  e o recebimento será realizado pelos 
respectivos setores e nos endereços abaixo descritos, assim como nas quantidades determinadas, conforme as 
necessidades e solicitações da divisão de merenda escolar.  
 
a) LOCAIS DE ENTREGA: 

 
1 - EMEB FELIPE URTADO SERRATO – Rua VX de Novembro s/nº, no distrito de São Roque da Fartura 
2 - EMEB PROF. DR. JOSÉ MARCELO DE ALMEIDA – Rua Manoel Diogo Gonçalves, s/nº, Bairro da Cascata 
3 - EMEB GABRIELA LOYOLA DE ANDRADE – Rua Luis Torres da Silva, s/nº, Bairro Fonte Platina 
4 - EMEB PROF. ÁUREA SOARES, Av. Armando Sales de Oliveira, 1080, Centro 
5 - CRECHE MUNICIPAL JARDIM MONEDA, Rua Yolanda Prezia, 80, Jardim Moneda 
6 - E.E. PROF. DR. TIMÓTHEO SILVA – Rua Antônio Dias Carvalho, 99, Centro 
7 – CRECHE JOÃO BAPTISTA DE SOUZA (ZÉ BARRINHA) – Rua Eduardo Lirio, 1000 – Jd Águas da Prata. 

 
8. Só será emitido Atestado de Recebimento do(s) produto(s), se atendidas às determinações deste edital e seus 
anexos. 
 
9. O(s) produto(s) ofertado(s) deverá(ão) possuir as mesmas características apresentadas na amostra do produto que 
ficará a disposição da Divisão de Merenda Escolar/nutricionista; 
a) A Administração somente aceitará a substituição do produto decorrente de fato(s) superveniente(s) devidamente 
comprovado(s).
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ANEXO II 

 
Declaração de Pleno Atendimento 

 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica ou cooperativa ou associação), interessada 
em participar no processo licitatório, Chamamento Público n.º ______, do Município de Águas da Prata, declaro, sob as penas 
da lei, que esta empresa atende aos requisitos de habilitação constantes no edital. 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
USAR PAPEL TIMBRADO  
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O 
MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
 
 
   Eu (nome completo), da empresa (nome da pessoa jurídica, COOPERATIVA OU ASSOCIAÇÃO), 

interessada em participar no Chamamento Público nº. _______, do Município de Águas da Prata, declaro, sob as penas da 

lei, que nos termos do § 6.º do artigo 27 da Lei n.º 6.544, de 22 de novembro de 1.989, a (nome da pessoa jurídica), encontra-

se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 

7.º da Constituição Federal. 

 
   Local e data. 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em papel timbrado da empresa licitante 
  



 

 

 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 
Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP 

 

Município de Águas da Prata 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 

ANEXO IV – MODELO: 
 

Declaração de Inexistência de Impedimento Legal 
 
 
   Declaramos a inexistência de impedimento legal desta empresa para licitar ou contratar com essa 

Administração, referente ao Chamamento Público  nº. _______do Município de Águas da Prata. 

 

 
 
Local e data. 
 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO V 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
A empresa _________________, com sede na ______________, CNPJ N.º __________________, 

representada pelo(a) Sr.(ª) ___________, CREDENCIA o(a) Sr.(ª) __________, portador do R.G. n.º _________ ____ e CPF n.º 
_____________, para representá-la perante o Município de Águas da Prata em Chamamento Público n.º _________ 
podendo negociar e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases 
da licitação. 
 
 
 

Local __________, __ de _______ de 2018. 
 
 
 
 
__________________ 
assinatura 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entregar esta via fora do envelope 01 Documentação com RG do responsável (Cópia e original) 
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ANEXO VI 
 

(MODELOS DE PROJETOS DE VENDA) 

(MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS FORMAIS) 

Vimos através desta, apresentar projeto de venda referente ao Edital de Chamamento nº 03/2018 cujo objeto é 

a aquisição da Agricultura Familiar e Empreendedor Familiar Rural de gêneros alimentícios suco de laranja 
integral pasteurizado, sem adição de açúcar, refrigerado, embalagem fracionada em sachês de 
polietileno atóxico de 200ml pronto para o consumo, contendo data de fabricação dentro da legislação 
vigente para alimentos, para atender a Merenda Escolar e Creche Municipal, com entrega parcelada, 
pelo período que compreende até 30/06/2019: 

  

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO FORMAL 
  

1. Nome do Proponente 2. CNPJ 

3. Endereço 4. Município/UF 

5. E-mail 6. DDD/Fone 7. CEP 

8. Nº DAP Jurídica 9. Banco 10. Agência Corrente 11. Conta Nº da Conta 

12. Nº de Associados 13. Nº de Associados de acordo com a Lei nº 11.326/2006 14. Nº de Associados com DAP Física 

15. Nome do representante legal 16. CPF 17. DDD/Fone 

18. Endereço 19. Município/UF 

II - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
  

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município/UF 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE PRODUTOS 
  

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição* 5. Cronograma de 
Entrega dos 
produtos       4.1. Unitário 4.2. Total 

              

              

OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública). 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e Data 
Assinatura do Representante do Grupo Formal 

  Fone/E-mail: 
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(MODELO PROPOSTO PARA OS GRUPOS INFORMAIS) 
  

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES 

GRUPO INFORMAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5. CEP 

6. E-mail (quando houver) 7. Fone 

8. Organizado por Entidade Articuladora 
( ) Sim ( ) Não 

9.Nome da Entidade Articuladora 
(quando houver) 10. E-mail/Fone 

II - FORNECEDORES PARTICIPANTES 
  

1. Nome do 
Agricultor (a) 
Familiar 

  2. CPF   3. DAP 4. Banco 5. Nº Agência 6. Nº Conta 
Corrente 

                

                

                

                

                

III- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 
  

1. Nome da Entidade 2. CNPJ 3. Município 

4. Endereço 5. DDD/Fone 

6. Nome do representante e e-mail 7. CPF 

III - RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS 
  

1. Identificação do Agricultor (a) 
Familiar 2. Produto 3. Unidade 4. Quantidade 5. Preço de Aquisição* /Unidade 6.Valor Total 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

            Total agricultor 

  Total do projeto   
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OBS: * Preço publicado no Edital n xxx/xxxx (o mesmo que consta na chamada pública). 

IV - TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO 
  

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço/Unidade 5. Valor Total por Produto 6. Cronograma de Entrega dos 
Produtos 

            

      

        Total do projeto:   

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e Data: Assinatura do Representante do Grupo Informal Fone/E-mail: 
CPF: 

Local e Data: Agricultores (as) Fornecedores (as) do Grupo Informal Assinatura 
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(MODELO PROPOSTO PARA OS FORNECEDORES INDIVIDUAIS) 
 

 

 

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/CHAMADA PÚBLICA Nº 

I- IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR 

FORNECEDOR (A) INDIVIDUAL 

1. Nome do Proponente 2. CPF 

3. Endereço 4. Município/UF 5.CEP 

6. Nº da DAP Física 7. DDD/Fone 8.E-mail (quando houver) 

9. Banco 10.Nº da Agência 11.Nº da Conta Corrente 

II- Relação dos Produtos 

Produto Unidade Quantidade 
Preço de Aquisição* Cronograma de 

Entrega dos 
produtos Unitário Total 

            

            

            

OBS: * Preço publicado no Edital n 
xxx/xxxx (o mesmo que consta na 
chamada pública). 

  

III - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC 

Nome CNPJ Município 

Endereço Fone 

Nome do Representante Legal CPF 

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento. 

Local e Data: Assinatura do Fornecedor Individual CPF: 
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ANEXO VII 
 

(MINUTA DE CONTRATO) 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTUA FAMILIAR 
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLA/PNAE QUE 
ENTRE SI FAZEM: MUNICÍPIO DE ÁGUAS 
DA PRATA  E (--------------------------------------
-----------). 

 
Pelo presente instrumento particular de contrato de fornecimento de produtos, de um lado o MUNICÍPIO DE ÁGUAS 
DA PRATA, com sede na Av. Washington Luiz, 485 –Centro de Águas da Prata/SP, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
44.831.733/0001-43, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Carlos Henrique Fortes Dezena, brasileiro, 
casado, residente e domiciliado no Município de Águas da Prata, doravante denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e de outro lado, (nome do Grupo Formal ou Informal), CNPJ. nº (--------------)(para grupo formal), com 
sede na (---------), na cidade (-----------), Estado (---------), neste ato representada por (-------------), portador do CPF (-----
----) e do RG (---------), doravante denominado simplesmente CONTRATADA(O), tem entre si como certo e ajustado o 
presente contrato, que será regida pela Lei 11.947/2009, decreto 6319/2007 e resolução CD/FNDE 038/2009 E Lei nº 
8.666/93, nos termos do Edital de Chamamento Público  nº 03/2018 e com as cláusulas e condições a seguir aduzidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
DO OBJETO. 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar -  suco de laranja 
integral pasteurizado, sem adição de açúcar, refrigerado, embalagem fracionada em sachês de 
polietileno atóxico de 200ml pronto para o consumo, contendo data de fabricação dentro da legislação 
vigente para alimentos, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE 2º Semestre/2018 e 1º 

semestre/2019, com entrega parcelada, pelo período que compreende até 30/06/2019,  conforme Anexo I 
do Edital Chamamento Público 03/2018. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
A(O) CONTRATADA(O) se compromete a fornecer Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (suco de laranja 
conforme especificado), a CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda, parte integrante deste Instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O limite individual de venda de Gêneros Alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste 
ato denominado CONTRATADA(O), será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua 
produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
DO FORNECIMENTO 
O fornecimento dos gêneros alimentícios, será realizado de forma parcelada, conforme a necessidade da divisão de 
Merenda Escolar, até 30/06/2019. 
 
 



 

 

 

CNPJ 44.831.733/0001-43 com Inscrição Estadual: Isenta 
Avenida Washington Luiz, 485 – Fone (19) 3642-1021 – Fax 3642-1200 – CEP 13890-000 – Águas da Prata - SP 

 

Município de Águas da Prata 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

 

PARAGRÁFO PRIMEIRO 
A ENTREGA DEVERÁ SER PARCELADA E AGENDADA,  SEMANALMENTE  OU DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DIVISÃO DE 
MERENDA ESCOLAR, NO HORÁRIO DAS 08H00 ATÉ AS 14H00.   

TELEFONE DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR: (19) 3642-1316 ou 3642-2300  e o recebimento será realizado pelos 
respectivos setores e nos endereços abaixo descritos, assim como nas quantidades determinadas, conforme as 
necessidades e solicitações da divisão de merenda escolar.  
 
a) LOCAIS DE ENTREGA: 

 
1 - EMEB FELIPE URTADO SERRATO – Rua VX de Novembro s/nº, no distrito de São Roque da Fartura 
2 - EMEB PROF. DR. JOSÉ MARCELO DE ALMEIDA – Rua Manoel Diogo Gonçalves, s/nº, Bairro da Cascata 
3 - EMEB GABRIELA LOYOLA DE ANDRADE – Rua Luis Torres da Silva, s/nº, Bairro Fonte Platina 
4 - EMEB PROF. ÁUREA SOARES, Av. Armando Sales de Oliveira, 1080, Centro 
5 - CRECHE MUNICIPAL JARDIM MONEDA, Rua Yolanda Prezia, 80, Jardim Moneda 
6 - E.E. PROF. DR. TIMÓTHEO SILVA – Rua Antônio Dias Carvalho, 99, Centro 

 
PARAGRÁFO  SEGUNDO 
Só será emitido Atestado de Recebimento do(s) produto(s), se atendidas as determinações deste edital e seus 
anexos. 
PARAGRÁFO TERCEIRO 

Após a assinatura do contrato serão emitidas a(s) requisição(ões) de compra(s), na medida das 
necessidades da municipalidade. 
O fornecimento do objeto adjudicado será realizado de forma parcelada, em conformidade com as 
especificações e condições estabelecidas neste edital, em seus anexos e na proposta apresentada, 
prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições estabelecidas no edital e deverão 
ser fornecidos na medida da(s) necessidade(s) dos respectivos setores, para o período que corresponde 
até 30/06/2019. 
As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da data da solicitação à CONTRATADA. 
Correrá por conta da empresa adjudicatária as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, tais 
como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e a entrega 
deverá ocorrer sem prejuízo dos serviços normais desta Prefeitura. 
Constatadas irregularidades no objeto, esta Municipalidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis, 
poderá: 
a) rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do memorial descritivo Anexo I), 
determinando sua substituição; 
b) determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes. 
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado. 
PARAGRÁFO QUARTO 
As irregularidades deverão ser sanadas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
pela adjudicatária da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado. 
PARAGRÁFO QUINTO 
As requisições feitas pelo setor responsável deverão ser atendidas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a 
contar da data da solicitação a(ao) CONTRATADA(O), sendo que o transporte dos produtos deverão ser 
efetuados em conformidade com a Resolução RDC nº 216, de 15/09/2004 – ANVISA. 
PARÁGRAFO SEXTO 
A(O) CONTRATADA(O) deverá informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores 
individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de 
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Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após 
a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA. 

 
 
 
CLÁUSULA QUINTA 
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios (Suco de Laranja), nos quantitativos descritos no Projeto de Venda 
conforme listagem anexa a seguir: 
 

NOME CPF DAP PRODUTO UNIDADE  QUANTIDADE PREÇO 
UNIT 

PREÇO 
TOTAL 

        

        

 
CLÁUSULA SEXTA 
A CONTRATANTE pagará a(o) CONTRATADA(O), pelo fornecimento do(s) produto(s) constante(s) do(s) item(ns) (------
------------), declinando, conforme o disposto no Artigo 55, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, a categoria econômica 
e indicando a classificação funcional programática pertinente ao crédito pelo qual ocorrerá à despesa, da forma 
seguinte, referente ao exercício de 2018/2019: Manutenção dos Serviços da Merenda Escolar 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO 
O preço constante da CLÁUSULA QUINTA inclui todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, impostos 
Municipais, Estaduais e Federais, fretes que sempre correrão por conta da(o) CONTRATADA(O), sem mais 
nenhum acréscimo a qualquer título, não obrigando em nada a CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA SETIMA 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
A CONTRATANTE efetuará o pagamento até 30 (trinta) dias após a entrega do(s) produto(s) e emissão da(s) 
respectiva(s) Nota(s) Fiscal(is), mediante depósito em conta corrente jurídica ou física, em nome da(o) 
CONTRATADA(O), conforme o caso, observando-se o disposto no artigo 78, inciso XV da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma será devolvida e o 
pagamento ficará pendente até que a empresa vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, 
não acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Rosana. 
PARÁGRAFO  SEGUNDO 
Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências ou irregularidades quanto 
aos produtos, não será iniciada a contagem de prazo para pagamento. 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal atestada por esta 
prefeitura. 
PARÁGRAFO QUARTO 
Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será solicitada a empresa 
contratada carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida a Contratada para substituição, sendo 
o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da Nota Fiscal substituta. 
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DO REAJUSTE 
CLÁUSULA OITAVA 
O preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos 
do Artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, e deverá ser requerido pela contratada instruindo 
com documentos que comprovem os aumentos. 
 
DO PRAZO 
CLÁUSULA NONA 
Convencionam-se as partes contratantes que a vigência do presente contrato será pelo período que corresponde de   
xx/xx/xxxx a 30/06/2019.. 
 
DA RESCISÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA 
Caso a CONTRATANTE não rescinda unilateralmente o presente contrato antes, poderá rescindí-lo independentes de 
interpelação judicial ou extrajudicial: 
 
- sem justificativa plausível, a juízo da(o) CONTRATADA(O), deixa de efetivar a entrega dos produtos, objeto deste 
contrato, nos prazos, preços e locais estabelecidos; 
- atingir 10% (dez por cento) do valor deste contrato em multas; 
- não obedecer às especificações da CONTRATANTE; 
- transferir no todo ou em parte o presente contrato; 
- em caso de falência, insolvência ou impossibilidade de cumprimento do presente contrato por parte da(o) 
CONTRATADA(O). 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
No caso de rescisão amigável, fica assegurado à CONTRATANTE o direito de exigir a continuidade do contrato 
durante o período de 10 (dez) dias. 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE, a qualquer momento, 
bastando para tanto simples comunicação por escrito. 

 
DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
A(O) CONTRATADA(O), que não cumprir as obrigações assumidas ou os preceitos legais, estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 0,5% ao dia no atraso injustificado na execução do contrato, inexecução parcial ou total da compra; 
c) Declaração de inidoneidade. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 
As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da 
notificação. 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
A Prefeitura Municipal de Águas da Prata/SP poderá efetuar a retenção de qualquer pagamento que for 
devido, para compensação das multas aplicadas, sendo que o valor da multa será descontado dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE respondendo a(o) CONTRATADA(O) pela sua diferença, a qual deverá ser 
recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados de sua notificação oficial quando ocorrer. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO 
As multas porventura aplicadas não impedem a imposição de penalidades de advertência, suspensão 
temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a CONTRATANTE ou da propositura 
de declaração de inidoneidade. 
PARÁGRAFO QUARTO 
É de exclusiva responsabilidade da(o) CONTRATADA(O) o ressarcimento de danos causados a CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta 
responsabilidade a fiscalização. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do contrato, as condições e qualificações exigidas no 
edital que deu origem a presente contratação. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO 
A(O) CONTRATADA(O) fica obrigada(o) a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
Faz parte deste contrato, naquilo em que não colidir com as cláusulas deste instrumento, o Edital e os Anexos do Edital 
de Chamamento nº 03/2018, como se aqui estivessem transcritos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
Todos os pronunciamentos entre as partes deverão ser feitos e formalizados por escrito, sem o que não tem validade 
devendo obrigatoriamente constar como referência o número da presente contratação. 
 
DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de São João da Boa Vista - SP, como o único capaz de conhecer e dirimir as dúvidas e 
litígios do presente instrumento e seu objeto. 
 
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. 
 
Águas da Prata, (---) de (----------------) de (-----). 
 

_____________________________________                          
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA - SP 

Carlos Henrique Fortes Dezena 
Prefeito Municipal 

 
 

Contratante 
_____________________________________ 

(---------------------------------) 
Contratada(o)                                                   Testemunhas: 


